
 
 
 

Vzdělávání zaměstnanců členů Asociace 
technických bezpečnostních služeb 

Grémium Alarm, o.s. 
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. autorizované živnostenské 
společenstvo Hospodářské Komory ČR rozbíhá, projekt vzdělávání zaměstnanců 34 
členských firem působících v podstatě na celém území republiky, resp. v jejích devíti krajích. 
Akce je spolufinancovaná z prostředků Evropských strukturálních fondů prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 
podniků 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů Asociace technických 
bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.  

Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti členů AGA 
prostřednictvím zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů. Vybraných 34 členů AGA podniká 
ve stejném odvětví národního hospodářství. 
 
Dílčí cíle: 
Podpora systémů RLZ 34 členů AGA 
Tvorba vzdělávacích programů a e-learningových modulů 
Podpora stavebního odvětví v ČR, 
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců 
Posílení udržitelnosti jejich pracovních míst 
 
Vzdělávání budeme zajišťovat prostřednictvím vzdělávacích kurzů vedených moderními 
metodami s důrazem na praktickou využitelnost získaných znalostí a osvojených dovedností. 
 
Vzdělávat se budou jednotlivé skupiny zaměstnanců: top a střední management, technici, 
obchodníci a THP. Na míru jejich potřebám, v souladu s požadavky vedení firem na RLZ, je 
připraveno vzdělávání v odborných, právních, IT i měkkých dovednostech. V projektu budou 
vytvořeny 2 E-learningové moduly, které využije po skončení projektu AGA k vytvoření 
základu pro celoživotní vzdělávání pracovníků členských firem. 
 
Plánujeme 
Proškolení 190 osob 
1 e-learningový portál a 2 e-learningové moduly 
7 vzdělávacích programů 
43 kurzů 
2645 úspěšných absolventů kurzů 
 
Ing. Miroslav Urban 



 
 
 
manažer projektu 
 
 
Členské firmy zapojené do projektu: 
 
AXL electronics s.r.o. 
KZ systém s.r.o. 
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. 
ALKOM Security, a.s. 
SIEZA s.r.o. 
ZAPOS spol. s r.o. 
EL - SIGNÁL spol. s r.o. 
K + H bezpečnostní systémy s.r.o. 
INTEGOO s.r.o. 
Viktor Virt - MATEO 
RYSPOL & RYSPOL, s.r.o. 
LIBRAX s.r.o. 
CONSTRUCT CZECH a.s. 
JABLOTRON ALARMS, a.s. 
ABBAS, a.s. 
Petr Pelíšek ANT-SAT servis 
DEFEND Česká republika a.s. 
Securitas ČR, s.r.o. 
RADOM s.r.o. 
David Fiedler - Eletronic Security & Consulting 
AVARIS s.r.o. 
SISTEL INTERNATIONAL, s.r.o. 
ELPIS elektro, s.r.o. 
Karel Honzík - ČIP 
KELCOM Liberec s.r.o. 
MORES electronic, s.r.o. 
PATROL group s. r. o. 
SV-AGENCY a.s. 
TECHNICOM, s.r.o. 
TELESPOJ, s.r.o. 
TESTALARM Praha s.r.o. 
TOP security s.r.o. 
Trade FIDES, a.s. 
Vladimír Kučera - SZT 


